
  

  )) للمتقين ىهد فيه ريب ال الكتاب ذلك.  الم ((: الرحيم الرمحن اهللا بسم تعاىل قال مث

 السور بعض جتد ولذا ؛مالبسة بأدىن تكون التسمية أن واعلم ؛البقرة فيها ذكرت ألنه البقرة سورة تسمى هذه 

 منها السور وتسمية ؛السورة به تسمى قليل كالم وفيها ؛السورة به تسمى وال معني موضوع عن كثري كالم فيها

 وغريمها  عمران وآل البقرة سورة مسى وسلم عليه اهللا صلى النيب مسى فقد ؛اجتهادي هو ما ومنها توقيفي هو ما

  .توقيفية التسمية بعضها ويف كثريا

   .براءة سوى سورة كل ابتداء يف ا يؤتى مستقلة آية أا وبيننا عليها الكالم سبق فقد البسملة أما 

 والم ،ألف :هجائية أحرف ثالثة من مكونة الكلمة هذه ))الم(( ))الكتاب ذلك ؛الم(( :تعاىل اهللا قال     

 وهذا ؛أراده مبا أعلم اهللا:  يقول املفسرين من كثري الكلمة؟ هذه منها تركبت اليت احلروف هذه معىن فما. ،وميم

 إما معينة ألشياء رموزا جعلها من ومنهم .  اإلنسان يعلمه ال عما وإمساك وجل عز اهللا مع تأدب أنه شك ال

 ليس هجائية حروف إا: قال من ومنهم.    علم على قاله ما ينب مل وهذا ؛احلوادث من غريها أو اهللا أمساء من

 حقنا فمن هذا وعلى ،العربية باللغة نزل الكرمي والقرآن ؛العربية اللغة مقتضى حسب معىن هلا نعلم وال معىن هلا

 جماهد قول وهذا ،معىن هلا ليس املركبة احلروف هذه مثل وأن عريب القرآن أن على بناء معىن هلا ليس نقول أن

 وهي ا اهللا جاء ملاذا النظر يبقى ولكن ؛األدلة تقتضيه الذي القول وهو التفسري يف التابعني إمام وهو اهللا رمحه

 يأت مل العرب أيها أعجزكم الذي الكرمي القرآن هذا أن إيل إشارة :نقول ؟ العربية اللغة حسب معىن هلا ليس

 هل آخره إىل ء،ثا ء،با ألف حروف كالمكم أنتم ؛وتبنونه كالمكم منه بونتتر  مبا أتى بل كالم من جبديد

   .أعجزكم مثله تركبوا أن عجزمت ذلك ومع ؛ ال زائد؟ بشيء جاء القرآن

  منه، سور بعشر وإعجاز  القرآن، بكل إعجاز: أوجه أربعة على القرآن إعجاز تعاىل اهللا ذكر وقد         

 مما ريب في كنتم وإن((  :وتعاىل تبارك اهللا قال القرآن يف اهللا ذكر كلها  ؛مبثله وإعجاز  منه، بسورة وإعجاز

 مفتريات مثله سور بعشر فأتوا قل افتراه يقولون أم((  :تعاىل وقال))  مثله من بسورة فأتوا عبدنا على نزلنا

 وقال))  بمثله يأتون ال القرآن هذا بمثل يأتوا أن  ىعل والجن اإلنس اجتمعت لئن قل((  :تعاىل وقال)) 

 هذا مبثل يأتوا أن ىعل اخللق وجل عز اهللا حتدى وقد))  صادقين كانوا إن مثله بحديث فليأتوا((  :تعاىل

 لن اهللا دون من تدعون الذين نإ((  :فقال له خملوقات أدىن خيلقوا أن على حتداهم كما واحدة بآية ولو القرآن

   )).له اجتمعوا ولو ذبابا يخلقوا



 ؛معىن هلا ليس أنه السور بعض ا تبتدئ اليت اهلجائية روفاحل أعين املسألة هذه يف الراجح فالقول            

 اليت باحلروف جاء هو بل ا جاء اليت احلروف يف جبديد يأت مل الكرمي القرآن هذا أن وهو مغزى هلا ولكن

 ذكر بعدها من يأيت اهلجائية احلروف ذه املبدوءة السور جتد وهلذا ؛أعجزكم ذلك ومع كالمكم منها تركبون

 الروم غلبت ؛الم((  القرآن ذكر بعدها جاء)) الكتاب ذلك ؛لما: (( فمثال بوحي إال يكون ال شيء أو القرآن

 بوحي إال ميكن ال ما بعدها جاء ولكن القرآن بذكر يأت مل)) سيغلبون غلبهم بعد من وهم األرض أدنى في

.........  

  وجيوز ))ذلك(( خرب ))الكتاب(( جنعل أن جيوز ))الكتاب ذلك(( )) فيه ريب ال الكتاب ذلك ((          

 بدال جعلناه وإن مستأنفة مجلة ))فيه ريب ال(( :قوله صار ذا خرب جعلناها فإن ؛بيان عطفو  نعتا جنعلها أن

 مكتوب ألنه كتابا ومسي ؛القرآن هو إليه املشار والكتاب ؛اإلشارة اسم خرب )فيه ريب ال(( صارت بيان عطف

 صحف في ذكره شاء فمن تذكرة إنها كال((  املالئكة بأيدي اليت الصحف يف ومكتوب احملفوظ اللوح يف

  . أيدينا بني اليت املصاحف يف مكتوب و))  بررة كرام سفرة بأيدي مطهرة مرفوعة مكرمة

 شيخ لكن ؛الشك هو الريب أن العلماء أكثر فسره هكذا الشك الريب معين ما ريب ال ))فيه ريب ال ((

 من ىألخر  مرادفة كلمة العربية اللغة يف يوجد ال :يقول املرتادفة األلفاظ هذه مثل يف رأي له اهللا رمحه اإلسالم

 شك يقول الريب ألن ؛وجه كل من بإزائه للشك مطابقا ليس هنا فالريب ؛فرق بينهما يكون أن بد ال وجه كل

 كان إذا سيما ال منها قريب هو مبا الكلمة نفسر أن مانع ال لكن ؛الشك من أخص إذا فهو ؛وارتياب قلق مع

   .ريب أدىن فيه ما يعين ريب أدىن فيشمل للجنس نافية ال ))فيه ريب ال(( :وقوله الفرق يتصور ال املخاطب

 هداية يهدي لكنه ؛التوفيق هداية يهدي ال نفسه القرآن ؛الداللة مبعىن ))الهدى(( ))للمتقين هدى(( :وقوله  

 بني فرق فأي))  للناس هدى القرآن فيه أنزل الذي رمضان شهر((  أخرى آية يف ؛))لمتقني((هدى ل داللة

  .  وهذا؟ هذا

 إىل هدى إضافة وأما ؛حدأ كل به يهتدي أن ميكن القرآن أن األصل هو فهذا للناس هدى كونه أما نقول 

   . اهللا نواهي وتركوا اهللا بأوامر قاموا الذين املتقون؟ ومن ؛هلم هدى فصار به انتفعوا الذين هم املتقني فألن املتقني

 وحنن ؛بالنفس القائم املعىن هو كالمه إن قال ملن خالفا حروف وجل عز اهللا كالم أن بيان الكرمية اآلية هذه يف 

 القائم املعىن هو اهللا كالم إن :قال من أوال عموما اهللا كالم يف أو القرآن هذا يف اخلالف أصول  :ذلك نشرح

  .خملوق وهو عنه عبارة بل اهللا كالم هو وليس عنه عبارة فهو يسمع أو كالمه من ينقل وما بنفسه

  .خملوقاته كسائر خملوق وكالمه يتكلم ال تعاىل اهللا إن :قال والثاين 



  .واملعىن اللفظ كالمه بل فقط املعىن هو كالمه وليس وصوت حبرف يتكلم اهللا إن :قال من ومنهم 

 تدل األدلة ألن احلق هو ومذهبهم ؛واجلماعة السنة أهل مذهب وهذا اجلهمية و املعتزلة مذهب قبله الذي وهذا 

 ناديناه :قال بعيدا كان فلما)) نجيا وقربناه األيمن الطور جانب من ناديناه و((  موسى يف تعاىل اهللا قال عليه

 احلديث ويف نداء ليس بصوت أي )) نجيا قربناه((: قال اهللا قربه ملا يعين قرب وملا للبعيد يكون النداء ألن

 أن يأمرك اهللا إن بصوت فينادي وسعديك لبيك :فيقول آدم يا  :يقول القيمة يوم ينادي اهللا أن( الصحيح

   . فيه وقع اخلالف أن الولو  إنسان فيه يشك ال أمر وهذا )النار من بعثا ذريتك  من تخرج


